
؛ والنهي هنا عن القول يشمل  أي فيمن (( وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا )) (( لمن ))؛  حذف النون

القول باللسان والقول بالقلب، يشمل القول بالقلب والقول باللسان؛ أما القول باللسان أن يقول إم ماتوا، 

ملن يقتل يف سبيل اهللا؛ واملقتول يف سبيل اهللا  يقتل) )(( لمن والقول بالقلب أن يعتقد أم ماتوا فهمتم ؟ وقوله: 

هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ والناس خيتلفون يف القتال أي يف الباعث هلم عليه؛ 

منهم من يكون الباعث عليه احلمية على قومه كقتال العرب؛ ألن العرب يقاتلون احلمية يصرحون بذلك يقولون 

( من قاتل ننا نقاتل للعروبة؛ وذا يفتلون ما حيصل هلم من الشهادة ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: إ

لو أم قالوا بدال من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل  لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )

اهللا . طيب يقاتل اإلنسان شجاعة؛ أيش معىن شجاعة؟ اإلسالم وحلماية بالد اإلسالم لكانوا يقاتلون يف سبيل 

يعين هو إنسان شجاع حيب القتال فيقاتل من أجل ذلك؛ فهل هو يف سبيل اهللا ؟ ال؛ يقاتل لريى مكانه ويعرف 

أنه بارز شجاع هذا أيضا ليس يف سبيل اهللا، ليس يف سبيل اهللا إال من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ فالذي 

(( سبيل اهللا أي يف طريقه وهو دينه؛ أي من أجل هذا الدين وإعالئه؛ هذا ال تقولوا أموات؛ وقوله:  يقتل يف

خرب مبتداء حمذوف تقديره؟ هم أموات . والنهي هنا قد يقول اإلنسان إنه مشكل كيف ال نقول  أموات ))

ملوت الذي هو مفارقة الروح اجلسم أموات وهم ماتوا ؟ فنقول إن املراد هنا ال تقولوا أموات موتا مطلقا دون ا

فهذا موجود، ولو ال أن أرواحهم فارقت أجسادهم ملا دفناهم ولكانوا باقني يأكلون ويشربون؛ لكن املوت املطلق 

(( يعين بل هم أحياء؛ فأحياء خرب؟ من مبتداء حمذوف  (( بل أحياء ))ال، بدليل اإلضراب اإلبطايل يف قوله : 

أرواحهم يف أجواف   فضل عند اهللا؛ ألن ( عند ربهم )) (( بل أحياء عند ربهم ))(مجع حي؛  بل أحياء ))

ولكن أنتم أيها األحياء يف الدنيا ال تشعرون هذه احلياة يف  (( ولكن ال تشعرون ))الطري اخلضر؛ أيه بل أحياء؛ 

امل الغيب، وعامل الغيب ال حييط اآلخرة؛ نعم حنن ال نشعر ولو ال أن اهللا أخربنا ا ما كنا نعلم ا؛ ألا من ع

به شعور احلي؛ وهلذا جيب التوقف يف عامل الغيب على ما جاء به الوحي، ما نتقدم وما نتأخر؛ ال يف هذا الباب 



وال يف غريه، حىت يف أمساء اهللا وصفاته، وحىت فيما أخرب اهللا به عن اجلنة وعن النار وما أشبه ذلك جيب علينا أن 

وال نقصر. فلو قال قائل: كيف يعذبون يف النار أبد اآلبدين ويبقون وحنن نرى أن النار حترق؟         نتوقف ال نتجاوز 

 (( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ))ويش اجلواب؟ نقول نعم حيرقون ولكن تبدل أجسادهم، 

مل اآلخرة ليست كعامل الدنيا؛ لكن عا (( وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم ))وتتقطع أمعائهم، تتقطع أمعائهم 

الشيخ : غري عاملة،  الطالب لكن هنا هل هي عاملة أو ال؟ بل أحياء ولكن )) ((( ولكن ال تشعرون )) (

مل تعمل؛ هل على ذلك شاهد  (( لكن )):ألا خمففة؛ وإذا خففت الشيخ : ألا خمففة؛  الطالب:غري عاملة؟ 

: وخففت كأن أيضا  الطالبأيه، هذه لكن؛ الشيخ : خففت إن ؟ : أيه إن  الطالبمن كالم ابن مالك؟ 

الشيخ :  شيخ؟ نعم، يف فرق بني املهاجم واملدافع ؟  السائلنعم؛ الزم يقرأها، كيف؟ اهللا يهديكم ما ؛ الشيخ : 

؟ ويش :كيف يزور العدوالشيخ :  الذي يف سبيل اهللا الذي يزور العدو؟  السائل:ال فرق بني املهاجم واملدافع؛ 

هذه  (( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ))نوع يزور العدو؟ 

واجلملة هنا مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي؟ القسم، والالم  (( و لنبلونكم ))عدة أشياء، مصائب أربعة؛ أوال قال: 

الشيخ :  نعم مبين على الفتح؛  الطالب والنون نون التوكيد؛ والفعل هنا مع نون التوكيد مبين على الفتح وال ال؟

ونكم (( و لنبل: الواو أصلها نبلوا؛ فما اتصلت ا نون التوكيد فتحت؛ الشيخ : الواو  الطالب:وين آخر الفعل؟ 

اخلوف  (( نبلونكم بشيء من الخوف ))مبعىن خنترب؛ وقوله:  (( ونبلوا ))هذا قسم من اهللا عز وجل مؤكد؛  ))

هو الضعف وهو شامل للخوف العام واخلوف اخلاص، اخلوف العام كأن تكون البالد مهددة بعدو؛ واخلوف 

(( من ل وهذا حاصل أيضا. وقوله: اخلاص كأن يكون اإلنسان يبتلى بنفسه ملن خييفه ويروعه؛ وهذا حاص

اجلوع ضد الشبع، واجلوع له سببان: السبب األول: قلة الطعام، السبب الثاين: قلة املال  الخوف والجوع ))

الذي حيصل به الطعام، فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا وهو املرض الذي يتعذر معه الشبع، يكون املال كثريا 

هذا أيضا من البالء، هذا من البالء؛ واجلوع ال يدرك أثره إال من جربه؛ بل   والطعام كثريا لكن يأكل وال يشبع



كل املصائب ما تدرك إال ملن جربه؛ أما من مل جيرب فإنه ال يدري؛ وهو له شأن عظيم وكبري؛ وإذا أردت أن 

وا أنك تفطر يعين تعرفه فأنت يف الصيام يف األيام الطويلة جتد نفسك إذا جعت متأملا متكلفا خاويا مع أنك ترج

(( ونقص من األموال ترجوا أو تعلم علم اليقني أن هذا اجلوع سيزول كيف هذا اجلوع الذي يكون إتباعا؟ 

هل يشمل  (( واألنفس ))أموال اليت للتجارة كاملكاسب؛  (( واألموال ))نقص من واألنفس والثمرات )) 

:داخلة يف الشيخ  : داخلة يف املال الطالبيف األموال؟  املواشي وشبهها؟ أو نقول إن املواشي أنفس لكنها داخلة

نعم الثمرات هي مثرات النخيل واألعناب  (( والثمرات ))املال ؛ فيكون األنفس هنا أنفس اآلدميني، البشر؛ 

وغريهم، وهذا يقع أيضا، تأيت الكوارث نسأل اهللا العافية جترتف األناسي واملواشي والثمار واألموال وتأيت 

ف كذلك؛ لكنها عند الكثري من الناس ظواهر طبيعية ال حترك هلم ضمريا وال تفزع هلم شعورا ـ والعياذ باهللا عواص

ـ، ما يروا شيئا يقولون هذه كوارث طبيعية وهذه املسألة يعين جار ا العادة وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ؛ جيب 

اد؛ هذا االبتالء بالنسبة ملن وقع عليه ظاهر جدا؛ أن جنعل هذه األشياء من ابتالء الذي يبتلي اهللا به العب

وبالنسبة ملن مل يقع عليه ومسع به ظاهر أيضا؛ ألنه خيترب من مل يصبه هل يتعظ ويعترب أو ال؛ أليس كذلك؟ ألن 

 املصاب ذا الشيء ما فيه شك أنه مبتال؛ لكن السامل منه مبتال أيضا؛ ألنه جيعله عظة وعربة لقد قال اهللا تعاىل

وقد قال اهللا تعاىل ملا  (( فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها ))يف القرية اليت كانت قردة خاسئني قال: 

(( لقد كان في يف قصة يوسف أظن:  (( لقد كان في قصصهم ))ذكر قصص املكذبني للرسل سورة هود: 

علم جل ذكره أن الناس  برين ))(( وبشر الصامث قال سبحانه وتعاىل: قصصهم عبرة ألولي األلباب )) .

ينقسمون يف هذه املسائل اليت تنال ا إىل قسمني: صابر، وساخط؛ الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده 

(( الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لكن يكون ذلك عليه حسرة، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمران: 

ال  لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((قبله؟  لو أطاعونا ما قتلوا ))

لريفع األمر الواقع؛ لكن يكون هذا حسرة يف القلب، إذا مل يصرب وسخط صار هذا حسرة يف قلبه ال جيدي له 



كان الدنيا شيئا؛ وهلذا قال بعض السلف: إما أن تصرب صرب الكرام أو تسلو سلو البهائم؛ ألن اإلنسان مهما  

تتعاقب ويونسي بعضها بعضا فيسلو نعم ويقدر اآلن يف نفسه هل حنن ما أصبنا مبصائب؟ أصبنا مبصائب، 

مبصائب بأبداننا، مبصائب بأهلينا ، ومبصائب بأموالنا نعم لكن مع مرور الزمن تنسى؛ إّذا ال نكتسب أجرا إذا مل 

من هم الصابرون ؟ هم الذين  (( وبشر الصابرين ))وف يقع نصرب؛ لكن إذا صربنا اكتسبنا أجرا وما قدره اهللا س

حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء اهللا؛ هؤالء املصابرون يف هذا الباب الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط 

:  الطالبمن قضاء اهللا؛ وقد مر علينا أن مقامات اإلنسان عند املصيبة أربعة؛ أربع مقامات يبينها لنا شيبة ؟ 

:نعم أربع مقامات: التسخط، مث الصرب، مث الرضا ، مث الشكر؛ الشيخ ط مث الصرب مث الرضا مث الشكر التسخ

( ليس منا من ضرب الخدود وشق التسخط حمرم؛ وهلذا تربأ النيب صلى اهللا عليه وسلم ممن تسخط، قال: 

ثرية؛ واألصل يف األمر ما هو؟ الصرب واجب؛ ألن اهللا تعاىل أمر به يف آيات ك الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )

الوجوب؛ وألنه ال معىن لعدم التسخط إال الصرب؛ أما الرضا فإن يف وجوبه ألهل العلم قوالن، قولني؛ والصواب 

أنه سنة وليس بواجب؛ وأما الشكر فإنه مستحب باالتفاق ، وهو أعلى من الرضا؛ حنتاج اآلن إىل الفرق بني 

:الذي ما حيبه مصيبة الذي حيبه ما هو الشيخ  الرضا الذي حيبه:  الطالبوليد؟  الرضا والصرب؛ الفرق بينهما يا

:أيه مع األمل الشيخ : الصرب أن جياهد مع نفسه وجياهدها مع األمل،  الطالبمصيبة؛ سالمة ذكرناها اليوم؛ 

يعين معناه أنه يكون ال  : ضد الكراهةالشيخ : والرضا أن يرضى ملا قدر اهللا،  الطالبوالكراهة ملا وقع؛ والرضا ؟ 

فرق بينما وقع وما مل يقع كل واحد؛ فيكون كامليت بني يدي الغاسل ؛ يعين أنه ما يهمه ماشي مع قدر اهللا 

وقدره إن أصابه خري شكر وإن أصابه ضراء صرب وال يكون يف نفسه أقل كراهة؛ وهذه حالة عظيمة ما تتحصل، 

الوجوب وقالوا باالستحباب قالوا إا شاقة على النفوس واهللا تعاىل  مىت حتصل لإلنسان؛ وهلذا قال الذين بعدم

)) طيب أما الشكر؛ فكيف يشكر من أصيب ؟ اآلن لو أمسك واحد  (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعهايقول: 

: يصيح ويكره ورمبا الشيخ : يصيح،  الطالبمنكم وأضربه إن كان يقدر يضرب يضربه جمازاة، وإن ما يقدر؟ 



ول هذا مطوع ما نقدر نصرب عليه؛ لكن كيف ييب يشكر نعم نقول ميكن إن اإلنسان يصاب باملصائب من يق

اهللا عزوجل ويشكر اهللا عليها من وجهني؛ يشكر اهللا أوال إنه يعلم أن اهللا ما فعل ذلك إال حلكمة، حلكمة قد 

(( كال إن اإلنسان ليطغى أن نه بشر يكون املصلحة اإلنسان لو استمر يف النعم ميكن يطغى ويزداد ويستعلي أل

إذا رأى نفسه أنه مستغين وأنه ما حيتاج إىل أحد وال شيء ففي احلال رمبا يطغى ويزيد ـ والعياذ  رآه استغنى ))

باهللا ـ نعم فهو يشكر اهللا أنه على هذه النعمة؛ ألا قد تكون تربية له، عرفتم ؟ مثل ما يضرب األب ابنه ليؤدبه؛ 

كر اهللا على أن هذه املصائب مفيدة على كل حال غري إفادة تربية اإلنسان ومعرفة نفسه، والرجوع إىل ثانيا: يش

هللا؛ مفيدة ألنك إن صربت أثبت ثواب الصابرين؛ وإال إذا مل ترض أو مل تشكر فإنك يكفر ا عنك كما أخرب 

 على هذا األمر؟ نعم يشكر اهللا على هذا ا النيب عليه الصالة والسالم إن يكفر ا عن اإلنسان؛ إذا يشكر اهللا

(( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون األمر، هذا وجه كون اإلنسان يشكر من املصائب  

: الشيخ : للملك،  الطالبالالم ويش هي؟  (( قالوا إنا هللا ))  و أراديهم إذا أصابتهم املصيبة وحتققوا ))

للملك يعين إنا ملك هللا؛ واململوك يفعل فيه املالك ما شاء؛ فإذا كنا ملكا هللا فهو سبحانه وتعاىل ربنا يفعل بنا ما 

شاء، أوجدنا وأمدنا وأعدنا وإذا شاء منعنا؛ فله األمر كله حنن إىل اهللا، حنن هللا؛ مث مع ذلك بإقرارهم بامللك بأم 

فنرجو الذي أصابنا ذه املصيبة عند رجوعنا إليه  (( وإنا إليه راجعون ))ون: مملوك هللا يرجون ثوابه؛ وهلذا يقول

وبني اإلقرار واإلميان باجلزاء،  (( إنا هللا ))أن جيزينا بأفضل منها؛ فهم مجعوا هنا بني اإلقرار بالربوبية يف قوهلم: 

فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل  راجعون )) (( إنا هللا وإنا إليهباجلزاء الذين يستلزم العمل الصاحل؛ ألم يقولون: 

بنا ما هو ملكه وبيده؛ وهذا مجع بني العمل القلب والنطق باللسان؛ عمل القلب الصرب؛ والنطق باللسان 

(اللهم أجرني وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول اإلنسان:  (( إنا هللا وإنا إليه راجعون ))يقولون: 

من  أخلف لي خيرا منها ):الشيخ : أخلف،  الطالبأخلف؟ واخلف وال وأخلف؟ واخلف وال و  في مصيبتي

( واخلفه في الرباعي؛ ألنه من الثالثي معناه أن الشيء خلف غريه نعم؟ مثل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 



خلفا منها  أي كن خليفة له؛ لكن أخلف أي اجعل له خلفا منه؛ وهنا نقول أخلف يل، يعين اجعل ليل  عقبه )

(( وما أنفقتم من :ال تلحنون ، الشيخ : خلفه؟  الطالب )) ؟ (( وما أنفقتم من شيء فهوكما قال اهللا تعاىل: 

اهللا يهديكم ما عندكم شجاعة، ما عندكم شجاعة إطالقا  (( وهو خير الرازقين ))نعم؟  شيء فهو يخلفه ))

أي جيعل له خلفا، ما هو ن شيء فهو يخلفه )) (( وما أنفقتم مكيف تنهزمون أمامي وأنتم على صواب ؟ 

نفسه خيلفه ويصري بدله؛ خيلفه جيعل له خلفا نعم فإذا كانت من الرباعي فمعىن أخلف عليه أي جعل له خلفا 

؟  ( اللهم أجرني في مصيبتي )عنه؛ أما إذا كان من الثالثي خلفه هو نفسه صار اخللف، عرفتم؟ طيب هنا 

ين اجعل يل خلفا خريا منها، فإذا نقول ما أرشد اهللا إليه إنا هللا وإنا إليه راجعون، اهللا وأخلف يل خريا منها يع

أجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها ؟ إذا قاهلا اإلنسان مؤمنا حمتسبا آجره اهللا عزوجل يف مصيبته وأخلف له 

عمها أباسلمة حمبة شديدة وملا مات خريا منها؛ والشاهد يف هذا قصة أم سلمة رضي اهللا عنها كانت حتب ابن 

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد حدثها ذا احلديث، قالت اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها، 

فكانت تفكر يف نفسها تقول من الذي يكون خلفا عن أيب سلمة ؟ هي مؤمنة أنه سيوجد خلف خري منه لكن 

فكرها أن الرسول صلى عليه وسلم سيكون، وسبحان اهللا من كان خلفا ؟ من هو الذي يصري؟ ما كان جيول يف 

النيب عليه الصالة والسالم، أخلف اهللا هلا خريا منها؛ ودعاء النيب عليه الصالة والسالم عند موته رضي اهللا عنه 

 في عقبه ) ( اللهم اغفر ألبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفهقال: 

: ال واخلفه يف عقبه، أي يعين الشيخ :  شيخ وأخلفه؟  السائلال غلط، واخلفه يف عقبه، واخلفه يف عقبه؛ 

يكون خلفا؛ طيب ما الذي حصل؟ خلفه يف عقبه أفضل خليفة؛ من ؟ النيب عليه الصالة والسالم، وبقية 

: شيخ؟ اآلية هذه ((الذين إذا أصابتهم مصيبة ))  السائلاألدعية نرجو أا أجيبت ألن اهللا عزوجل كرمي جواد . 

وين خرب إنا؟  : (( إنا هللا )):ال، هذا مستقل واجب  طيب قولهالشيخ هل يكون صرب الواجب أو الرضا ؟ 

:  الطالب:نعم حمذوف، ويش التقدير؟ إنا سائرون هللا؟ وإنا إليه راجعون الذي بعده؟ الشيخ : حمذوف،  الطالب



:اجلار وارور هو اخلرب، الشيخ : هذه اجلملة هي،  الطالبوين؟ اخلرب راجعون؟ أيه اخلرب وين؟ :الشيخ راجعون؛ 

هو اخلرب؛ لكن هل إنا هللا هو اخلرب نفسه وال متعلق مبحذوف تقديره كائنا ؟ فيها اخلالف على  (( إنا هللا ))

يه متعلقة براجعون؛ وقدمت على راجعون وإل (( راجعون ))فخرب إن قوله:  (( وإنا إليه راجعون ))قولني؛ وأما 

الشيخ :  ما حيتاج إىل التقدير ؟  السائلإلفادة احلصر هذا من ناحية املعنوية، وملناسبة اآلية من الناحية اللفظية؛ 

اإلشارة هنا إشارة  (( أولئك عليهم صلوات من ربهم )) (( أولئك ))،:أين يف األخرية ؟ ال ما حاجة  وقوله: 

(( أولئك عليهم أي املتصفون ذه الصفات  (( أولئك ))للبعيد لعلو مرتبتهم رضي اهللا عنهم وجعلنا منهم ـ؛ 

: ال عليهم خرب مقدم ،  الطالب مبتدأ مؤخر صح؟ (( صلوات ))عليهم خرب مقدم و صلوات من ربهم ))

، صلوات مبتداء، طيب وعليهم؟ عليهم مبتداء مقدم، :إذن عليهم خرب مقدم، وصلوات مبتداء مؤخر؛ الالشيخ 

مقدم أيه، إذا عليهم  خرب مقدم وصلوات مبتداء مؤخر لكنه مبتداء للثاين؛ واجلملة من املبتداء الثاين وخربه يف 

الصلوات اختلف العلماء يف معناها؛ ولكن  (( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ))حمل رفع خرب مبتداء لألول؛ 

قوال فيها أن املراد ا الثناء عليهم يف املأل األعلى؛  فاملعىن أن اهللا يثين على هؤالء يف املأل األعلى رفعا أصح األ

رمحة عطفها على الصلوات يدل على أا مغايرة؛ ويدل على  (( ورحمة ))لذكرهم وإعالء لشأم . وقوله: 

يعين يزول حيصل هلم ا املطلوب؛ ألن الرمحة  مة ))(( ورحضعف من قال إن الصالة من اهللا مبعىن رمحة؛ وقوله: 

(( إما حصول املطلوب وإما زوال املكروه؛ فهنا الرمحة تشمل األمرين: زوال املكروه وحصول احملبوب. وقوله: 

: اإلشارة،  الطالب هذه مجلة امسية مسوقة على سبيل احلصر؛ ما طريق احلصر هنا ؟ وأولئك هم المهتدون ))

(( هم المهتدون :ضمري الفصل الشيخ  : ضمري الفصل الطالباإلشارة ما هي من طريق احلصر؛  : الالشيخ 

وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم املهتدون الذين اهتدوا إىل طريق احلق ووضعوه يف نصام؛  ))

على املصائب ال بقلوم وال  فإن هذا الكالم الذين يقولون مع الصرب هو اهلداية؛ عكس هؤالء الذين ال يصربون

بألسنتهم وال جبوارحهم مهتدون وإال ضالون؟ ضالون؛ وهلذا جعل النيب عليه الصالة والسالم جعل ذلك من 



والنياحة ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت )  أعمال الكفر؛ فقال: (

اية هي الصرب، وتسليم األمر إىل اهللا عزوجل، وانتظار ثوابه عنوان على عدم الصرب؛ فدل ذلك على أن اهلد

 (( وأولئك هم المهتدون )).واحتسابه؛ وقوله: 

:الفوائد ما عندنا إال آية يا الشيخ : نأخذ الفوائد،  الطالب : (( إن الصفا والمروة من شعائر اهللا ))مث قال 

ن يقتل في سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون (( وال تقولوا لممجاعة ؟  من فوائد اآلية قوله تعاىل: 

وعلم من  (( وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا أموات ))أوال: حترمي إطالق املوت على الشهداء؛ لقوله:  ))

قولنا إطالق أنه إذا أريد بذلك املوت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهو صحيح؛ وهلذا يقولون دائما مات 

:أما الشيخ : هل جيوز أن يقال مات شهيدا  السائلشهيدا فيقيدون هذا املوت، ما يطلقونه؛  شهيدا، مات

بالنسبة ال بالنسبة للصحابة فنقول مات شهيدا ال يف هذا الصحابة ما جنزم به املعني، املعني ما جنزم به له؛ ولكن 

 السائلهلم من باب الشهادة العامة.  نقول من قتل ظاملا من قتل يف دفاعه عن احلق فهو شهيد؛ فيكون الشهادة

:أيه أوال بالنسبة لألحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء بالنسبة ألحكام الشيخ : هل جيوز أن نقول شهيد كذا ؟ 

:يف اجلهاد، قتل الشيخ :  قتل داخل األرض؟  السائلالدنيا، ما نغسله وال نكفنه ونصلي عليه وندفنوه يف ثيابه . 

:ال ال ما هو هذا فيه الشيخ :أعداؤه قتلوه برصاص ؟  السائلرك اهللا فيكم الذي قتل يف سبيل اهللا ؛ يف اجلهاد با

خالف بني العلماء، إمنا هو الذي قتل يف سبيل اهللا؛ لكن بالنسبة للشهادة له الشهادة يف اآلخرة هذا ما جنزم به؛ 

ادة عامة مثل ما نقول: كل مؤمن يف اجلنة ولكن نقول من مات على هذا املوت من املوت فهو شهيد؛ فهذه شه

لكن هل تشهد لفالن املعني بأنه يف اجلنة ؟ ما تشهد؛ وهلذا ما ينبغي أن نقول فالن شهيد إال من ثبتت شهادته 

:  على الثناء عليه  السائل:على أيش؟ الشيخ : إذا أمجعوا عليه ؟  السائلبالنص مثل شهداء أحد وحنوهم. 

: إذا أمجعوا على الثناء عليه فقد اختلف يف هذا أهل العلم؛ شيخ اإلسالم يرى أنه جيوز يخ الشوشهادته مثال ؟ 

الشهادة له باجلنة، والشهادة له بالشهادة أيضا؛ وبعض العلماء يقول ال نقف على ما جاء به النص؛ واحلمد هللا 



دة له ال مينع ذلك عند اهللا، واضح ؟ إذا كان عند اهللا تعاىل من أهل اجلنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشها

:  الذين قتلوا يف سبيل اهللا من  السائلوإن كان من غري الشهداء أو غري املؤمنني فإننا حنن عرضنا أنفسنا للخطر. 

:الذين قتلوا يف سبيل اهللا أي نعم؛ ألن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ يف عهد النيب عليه الصالة الشيخ الصحابة  

:ال قالوا يف اجلنة، الشيخ : هل قالوا فالن شهيد وأقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك .  السائلوالسالم 

شهيد وال يف اجلنة؟ أيه هذا قالوا شهيد وال يف اجلنة؟ على كل حال هذا يكون خرج من النص أما ما نص عليه 

(( بل فيه إثبات حياة الشهداء؛ لقوله:  )(( بل أحياء )الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو نفيا. طيب قوله: 

  ويرد على هذا القول أو هذه الفائدة سؤال هل هذه احلياة كحياة الدنيا ؟            أحياء ))

            ؟ ا�د���


